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RPC - Reportagem mostra a
evolução da safra de soja, com
entrevista do chefe do Deral,
Marcelo Garrido. g1.globo.com

JORNAL DO OESTE - O
gerente regional do IDR-Paraná
em Toledo, Ivan Decker Raupp,
fala das ações do instituto em
2023. jornaldooeste.com.br

GAZETA REGIONAL - Jornal
registra encontro do prefeito
de Goioerê, Betinho, com o
secretário Norberto Ortigara
para tratar de estradas rurais.
gazetaregional.com.br

RÁDIO EDUCADORA -
Emissora de Dois Vizinhos
também registra reunião do
secretário com Agência de
Desenvolvimento Regional.
educadoradv.com.br

O BEMDITO - Site fala de
adequação de estrada em
Cruzeiro do Oeste, com
entrevista do chefe do Núcleo
em Umuarama, José Andrade
Duarte. obemdito.com.br
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CHAMADA PÚBLICA PARA BIOMETANO NA RETA FINAL
A Compagas encerra no fim deste mês chamada
pública para o recebimento de propostas de
fornecimento de biometano. A iniciativa é parte da
ação da empresa com foco em sustentabilidade e
compromisso com o meio ambiente, denominada
Compagas +Verde. aen.pr.gov.br

A participação do Estado em feiras que têm as frutas
como estrelas é uma das formas de fortalecer e
ampliar a cadeia. Uma delas, a Festa da Uva de
Mariópolis, foi prestigiada pelo secretário Norberto
Ortigara e diversos servidores do Estado, neste fim de
semana, no Parque de Eventos Arnaldo Weiss. O
município foi apoiado com recursos do Revitis,
enquanto o Coopera Paraná financiou estrutura para
a cooperativa dos viticultores. agricultura.pr.gov.br

COM PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E SEAGRI,
MARIÓPOLIS PROMOVE A FESTA DA UVA

Em 2022, o BRDE assumiu o compromisso de
ampliar o financiamento de projetos que aderem aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU, e em poucos meses alcançou quase 80% de
aderência em suas contratações. Um dos exemplos
envolve a empresa agrícola Protecta, que pretende
construir um biodigestor para gerar energia elétrica.
O empreendimento foi financiado pelo Banco do
Agricultor Paranaense, com intermediação do IDR-
Paraná, por meio do RenovaPR. aen.pr.gov.br

BANCO DO AGRICULTOR FINANCIA BIODIGESTOR
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